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Onsdag 21 augusti   Film: Omtag på trafiksäkerhet 

Vi cyklar gemensamt till Bergsjön och ser filmen: Omtag på trafiksäkerhet. Filmen är ca 20 min. lång, och är på 

engelska med svensk text. Den spelades in i våras när vi fick besök av Marjut Ollitervo från finska Cykelförbundet. 

Marjut förklarar begreppen kulturell säkerhet, som främst handlar om kampanjer och personligt skydd, och faktisk 

säkerhet, som främst handlar om infrastruktur. 

Obs! Begränsat antal platser, föranmälan krävs via telefon till 0761 42 00 15 

 

Samling: Brahegatan 1, framför restaurang al Habesha,  kl:18.00 Turens längd: 6 km 

(GPS 57.7294935,12.0134425) 

Färdledare: Fabienne Roux   Tel:0761 42 00 15 

 

Söndag 25 augusti                             Hembygdsgården i Mölnlycke 

Vi cyklar upp Lackarebäcksbacken, via Stensjön, genom Gunneboskogen, längsmed Rådasjön, förbi Mölnlycke 

kyrka (med tuppen på toppen av kyrkan) till Hembygdsgården i Mölnlycke. Hmbygdsföreningens ordförande möter 

oss och visar oss Gården. Den är försiktigt nyrenoverad med stenugnsbageri, modell över gamla Mölnlycke, 

tunnbinderi, vardagsrum från ”gamla dagar” m.m. Café finns på Gården om du vill köpa kaffe med dopp. 

 

Samling: Utanför Mölndals stadshus kl: 11.00  Turens längd: 15 km 

(GPS 57.6573678,12.0152077) 

Färdledare: Berit Grönnesby   Tel. 0730 36 68 32 

                                                                                                         
Lördag 31 augusti                                                           Rek- och piltur på Säröleden 

 Vi cyklar, rekar och pilar banan inför söndagen.  Deltar ni även som funktionärer under Säröloppet får ni medaljen 

som delas ut på Säröloppet. 

 

Samling: Slottsskogsvallen kl: 10.00                           Turens längd: 50 km 

Färdledare: Owe Magnusson   Tel: 0702 89 67 21 

 

Söndag 1 september      Säröloppet 

Välkomna till ett motionsloppet för hela familjen med separat anmälan. Ett lättare lopp på 50 km utmed Säröleden. 

Start inne på Slottsskogsvallen kl: 09.30. Kom i god tid så får du gratis service på din cykel av Sportson före start. 

Vätskedepå med bullar vid Amundön samt i Särö. Det går även att starta i Särö kl: 09-10. Kaffe, te, saft ,bulle samt 

varm korv serveras vid mål där det blir utlottning av en CYKEL från Sportson som 1:pris och många andra priser. 

 

Upplysningar: 

Korpen  Tel: 031 726 60 84 

Cykelfrämjandet, Torbjörn Olsson Tel: 0706 61 33 69 

 

 

Onsdag 4 september  Cykla lastcykel-prova på kväll 

Har ni tröttnat på bilköerna i city? Upptäck friheten och fördelarna med att köra lastcykel istället! För er som bor i 

Göteborg med omnejd och är nyfikna på att testa hur det är att köra lastcykel/lådcykel, så kommer Cykelfrämjandet 

att ha en träff med både sin tvåhjuliga Bullit och en privatägd trehjulig Cargobike för de som vill testa. Vi hoppas att 

det kommer både nyfikna nybörjare och inbitna lastcyklister för testcykling och cykelsnack. Ofta finns det fler 

cykelmodeller på plats, följ gärna eventet på Cykelfrämjandet Göteborgs Facebook sida för löpande information och 

uppdateringar. Eventet är öppet för alla. 

 

Samling: Linnéplatsen  kl. 18.00   

(GPS 57.690328,11951825) 

Färdledare: Camilla Baunsöe   Tel: 0705 49 36 37, Owe Magnusson   Tel: 0702 89 67 21 

 

 

 

 

              

 



Söndag 15 september  I 5:ans spår mot nordväst 

Vi följer i spåren efter 5:ans spårvagnslinje över älven och ut på Hisingen. Genom varvsområden, industrier, 

arbetarbostäfer både i form av småvillor och hyreshus. Avslutar gör vi på Solstrålegatan och försök till en turn-around 

ombyggnad av 60-talets miljonprogram. Vi avslutar färden med att njuta av vår medhavda fika i naturen. 

 

Samling: Korsning Spannmålsgatan-Östra Hamngatan, kl:11.00 Turens längd: 30-35 km 

(GPS 57.709032,11966604) 

Färdledare: Camilla Karlsson   Tel: 0708 83 18 15 

 

Söndag 22 september  Oxsjön-Sisjön 

Hösttur delvis på skogsväg något backig på sina ställen, men som vanligt väntar vi in alla. Tag med te eller kaffe och 

nå´t att äta för vi tar en paus vid en fin sjöstrand. 

 

Samling: Linnéplatsen, kl: 11.00   Turens längd: 35 km 

(GPS 57.690328, 11,951825) 

Färdledare: Conny Johansson   Tel: 0768 05 75 92 

 

Söndag 29 september  Apropå Bokmässan 

Vilka författare har givit namn åt våra gator? Vi gör en djupdykning och ser vad de har att berätta både om sin 

litterära bana och sitt ibland tragiska privatliv. Vi tar en medhavd författar fika längs vägen. 

 

Samling: Under Lisebergs gångbro, på mässans sida, kl:11.00  Turens längd: 25 km 

Färdledare: Lisbeth Borgesand   Tel: 0766 49 49 90 

 

Onsdag 2 oktober   Cykla lastcykel- prova på kväll 

Se tidigare inlägg från  4 september 

 

Tisdag 8 oktober   Avslutning och prisutdelning på årets cykelorientering   

Vi bjuder på fika samt delar ut priser till ett antal lyckliga vinnare i cykelorienteringen. 

Samling: Lilla Munkebäcksgatan 11 A  kl: 18.00 

Annika Persson    Tel: 0706 32 13 26 , Ingemar Mattsson   Tel: 0705 73 28 42 

 

Onsdag 30 oktober   Cykla lastcykel-prova på kväll 

Se tidigare inlägg från 4 september 

 

 

Söndag 1 december  Adventscykling 

Vi cyklar igenom julstaden Göteborg till någon av alla julmarknader som finns så här års. Där njuter vi av 

hemslöjd,glögg och pepparkakor. Har vi tur är det genom en vintervit stad vi cyklar. 

 

Samling: Operan, kl:12.00   Turens längd: 15 km 

(GPS 57.710813,11.964626) 

Färdledare: Camilla Karlsson   Tel: 0708 83 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Cykelfrämjandets turer cyklar vi i lugnt tempo som passar alla. Ingen föranmälan behövs. Vill du ansluta längre 

fram på en tur, fråga gärna färdledaren. Om du inte vill fullfölja den tur du är med på måste färdledaren meddelas 

innan du avviker. Medtag gärna matsäck, eftersom vi på de flesta turerna brukar stanna till och fika. Det är bra att ha 

med sig reservslang och verktyg för att kunna laga en punktering. Höstens kvällsturer kan kräva cykelbelysning. För 

största möjliga säkerhet rekommenderar vi användning av cykelhjälm. 

Vid deltagande får du en andel per tur i vårt utfärdslotteri. Dragning sker på årsmötet 2020 bland dem som är 

närvarande. De tre som varit med på flest turer under 2019 får särskilda priser. 

Kolla gärna på vår hemsida www.cykelframjandet.se , vi kan någon gång lägga in en extra aktivitet eller p.g.a. force 

majeure snabbt behöva ändra del i programmet som vi ej haft kontroll över. 
Välkommen på våra turer! 

 

 

http://www.cykelframjandet.se/

